
Vanaf het moment dat je bij Hard Rock Café binnenstapt, ben je in de aanwezigheid 
van grote sterren. We hebben legendes aan de muren hangen, je hoort ze door 
de speakers, ze staan achter de bar en voor de grill. We staan voor gewaagd eten, 
ijskoude dranken en harde muziek, dat allemaal al sinds 1971. Dit trekt bepaalde 
gasten aan, Diegene die niet bang zijn om op te staan en te rocken. Niets meer 
legendarisch dan de sfeef van Rock n’ Roll.
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VOORGERECHTEN
Heerlijke smaak, goede kruiden en een beetje extra pit. 
Dat is het vieren waard!

CLASSIC NACHOS 



CLASSIC NACHOS  (V) 
Krokante tortilla chips met een speciale bonenmix en  
een vier kazen saus, bedekt met verse pico de gallo,  
pittige jalapeños, ingelegde rode uien, gesmolten Cheddar 
en Monterey Jack cheese en lente-ui. Geserveerd met  
zure room.#  €17.25 
Voeg Guacamole toe voor# (GF, VG) €5.50  
Voeg gegrilde kip toe €6.50  Of gegrilde steak* €9.50

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Krokant gefrituurde garnalen in een romige pittige saus,  
afgewerkt met lente ui. Geserveerd op een bedje van  
romige coleslaw.  €17.95 

WINGS  (GF) 
Onze klassieke langzaam geroosterde kippenvleugels  
gegooid in een saus naar keuze; onze klassieke Buffalo saus, 
zoete & pittige Tangy saus of onze huisgemaakte BBQ saus, 
geserveerd met selderij en blauwe kaas dressing.#  €14.25   

BONELESS WINGS 
Onze krokante Tupelo Chicken Tenders gegooid in een saus  
naar keuze; onze klassieke Buffalo saus, zoete & pittige Tangy  
saus of onze huisgemaakte BBQ saus, geserveerd met  
selderij en blauwe kaas dressing.  €15.45 

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Drie mini burgers met gesmolten Amerikaanse kaas, 
een krokante uienring en romige coleslaw op geroosterde  
brioche broodjes.*  €18.95

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  (V-A, VG-A) 
Roma tomaten gemarineerd in balsamicoazijn en verse  
basilicum met geraspte Romano kaas, geserveerd met een  
een stapel sneetjes geroosterd ambachtelijk brood en  
geschaafde Parmazaanse kaas.#∆  €14.25
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VOORGERECHTEN

Wij beschikken allergenen informatie voor alle menu-items, spreek met de bediening voor meer informatie. Als u een voedselallergie heeft,  
zorg er dan voor dat de bediening ervan op de hoogte is op het moment van bestellen. † Bevat noten of zaden. * Deze items (kunnen) rauwe 
of ondergekookte ingrediënten bevatten. Het consumeren van rauwe of onvoldoende verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, zeevruchten,  
schaaldieren of eieren kan uw risico op door voedsel overgedragen ziekten verhogen, vooral in combinatie met bepaalde medische aandoeningen.  
# (GF) Glutenvrij, (V) Vegetarisch, (VG) Veganistisch. Δ Deze gerechten kunnen aangepast worden voor een glutenvrije, vegetarische of veganistische 
optie. (GF-A) Glutenvrij beschikbaar, (V-A) Vegetarisch beschikbaar, (VG-A) Veganistisch beschikbaar. Bespreek uw dieetwensen met de bediening.

ALL-AMERICAN SLIDERS

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA 

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

WINGS



VERS BAKKER’S BROOD
Verse burgers verdienen een 
vers broodje. Elke brioche is 

vers geroosterd.

ONZE KL ASSIEKE SAUS
Zoet en een beetje rokerig, 
ontworpen om elke burger 

geweldig te maken!

STE AK IS BEL ANGRIJK
Alle Legendary Burgers® 

worden geserveerd met een 
vers geroosterde Brioche 
broodje en gekruide friet.

GOUDEN UIENRING
Het draait allemaal om 

de krokante bite!

DUBBEL K A AS
Niet een plak , maar twee 

plakken op elke burger!

BETER MET BACON
Alles is beter met bacon…. 

Vooral ons gerookte bacon!

Original
the

LEGENDARY®

STEAK BURGERS
Sinds 1971 serveren we hamburgers aan legendes die houden 
van een geweldige smaak en Rock ’n Roll. Met trots serveren 
we premium, verse steak burgers. 

Zoals de snaren van een gitaar perfect afgestemd moeten zijn 
om een goed nummer te spelen, zo belangrijk is elk detail voor 
de Hard Rock’s Legendary® Steak Burgers.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
(GF-A) 
De burger waarmee alles begon!  
Een verse steak burger met gerookte 
bacon, Cheddar kaas, een knapperige 
uienring, sla, tomaat en geserveerd met 
onze huisgemaakte steaksaus.*∆  €20.45
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BBQ BACON CHEESEBURGER  (GF-A) 
Een verse steak burger, gekruid en geschroeid met onze 
klassieke kruidenmix, bedekt met huisgemaakte BBQ saus, 
knapperige gebakken uien, Cheddar kaas, gerookte bacon,  
bladsla en tomaat, onze klassieke steak saus wordt hierbij  
apart geserveerd.*∆  €21.45

THE BIG CHEESEBURGER  (GF-A) 
Drie dikke plakken Cheddar kaas gesmolten op onze verse  
steak burger, geserveerd met bladsla, tomaat en rode ui.  
Onze klassieke steak saus wordt hierbij apart geserveerd.*∆   
€20.45

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  (GF-A) 
Een eerbetoon aan onze “Down Home Double Burger” 
Twee steak burgers met Amerikaanse kaas, mayonaise,  
bladsla, tomaat en rode ui. Onze klassieke steak saus  
wordt hierbij apart geserveerd.*∆  €24.45

MOVING MOUNTAINS® BURGER  (V-A, VG-A) 
100% plantaardige burger, bedekt met Cheddar kaas en een 
knapperige uienring, geserveerd met blad sla en tomaat.∆   
€21.45

SURF & TURF BURGER 
Onze klassieke steak burger met One Night in Bangkok Spicy 
Shrimp™ op een bedje van pittige coleslaw. Onze klassieke  
steak saus wordt hierbij apart geserveerd.*  €23.95

COUNTRY BURGER 
Twee smashed, op elkaar gestapelde burgers gekruid en  
medium well geschroeid met Amerikaanse kaas, bladsla,  
tomaat, rode ui, augurk en onze huisgemaakte burgersaus.  
Onze zoete relish wordt hierbij apart geserveerd.*  €20.45

SWISS MUSHROOM BURGER  (GF-A) 
Twee smashed en op elkaar gestapelde burgers, gekruid medium 
well geschroeid, met Zwitserse kaas en gebakken champignons, 
bladsla en tomaat.*∆  €20.45

SPICY DIABLO BURGER  (GF-A) 
Twee smashed en op elkaar gestapelde burgers, gekruid en medium-
well geschroeid, met Monterey Jack kaas, ingelegde jalapeños, 
bladsla, zongerijpte tomaat en pittige mayonaise.*∆  €20.45

Alle Legendary® steak burgers worden geserveerd met vers 
geroosterde brioche broodjes en gekruide friet.

STEAK BURGERS

SMASHED & STACKED

Wij beschikken allergenen informatie voor alle menu-items, spreek met de bediening voor meer informatie. Als u een voedselallergie heeft,  
zorg er dan voor dat de bediening ervan op de hoogte is op het moment van bestellen. † Bevat noten of zaden. * Deze items (kunnen) rauwe 
of ondergekookte ingrediënten bevatten. Het consumeren van rauwe of onvoldoende verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, zeevruchten,  
schaaldieren of eieren kan uw risico op door voedsel overgedragen ziekten verhogen, vooral in combinatie met bepaalde medische aandoeningen.  
# (GF) Glutenvrij, (V) Vegetarisch, (VG) Veganistisch. Δ Deze gerechten kunnen aangepast worden voor een glutenvrije, vegetarische of veganistische 
optie. (GF-A) Glutenvrij beschikbaar, (V-A) Vegetarisch beschikbaar, (VG-A) Veganistisch beschikbaar. Bespreek uw dieetwensen met de bediening.

Voeg gerookte bacon toe  €2.75 
Upgrade met uienringen  €5.50  
Upgrade naar friet met kaas en gerookte bacon∆  (V-A)  €4.00

Upgrade je Steak Burger

SURF & TURF BURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

MOVING MOUNTAINS® BURGER

BBQ BACON CHEESEBURGER 



SANDWICHES
Geserveerd met gekruide friet of upgrade naar friet met kaas en gerookte bacon∆ (V-A) (€4.00) 

BBQ PULLED PORK SANDWICH  (GF-A) 
Malse pulled pork met onze huisgemaakte BBQ saus,  
augurken en coleslaw op een geroosterde brioche 
broodje.∆  €20.95 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  (GF-A) 
Gegrilde kip met gesmolten Monterey Jack kaas, 
gerookte bacon, bladsla en tomaat, op een geroosterd 
brioche broodje met honing-mosterd saus.∆  €18.95  

FRIED CHICKEN SANDWICH 
Krokant in karnemelk gebakken kippenborst met  
bladsla, tomaat en ranch dressing op een geroosterde 
brioche broodje.  €18.95

BUFFALO CHICKEN SANDWICH 
Krokant in karnemelk gebakken kippenborst,  
gegooid in onze klassieke Buffalo saus, met bladsla, 
tomaat en ranch dressing op een geroosterde  
brioche broodje.  €18.95

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  (GF-A) 
Gegrilde en gesneden kippenborst filet met verse 
romaine sla en een klassieke Caesar dressing, 
bedekt met Parmezaanse kaas chips, croutons  
en geschaafde Parmezaanse kaas.∆  €19.75   
Vervang de gegrilde kip voor gegrilde zalm*   
€22.45 

GRILLED SALMON NOODLE BOWL 
Ramen noodles in een sesam soya dressing op een 
bedje van sla melange, afgewerkt met edamame, 
dungesneden wortel, rode paprika, rode kool en  
lente ui, geserveerd met gegrilde zalm.  €19.95  
Vervang de gergrillde zalm voor gegrilde kip* €19.95 
Vervang de gergrillde zalm voor gegrilde steak* €21.95

STEAK SALAD 
Gegrilde steak op een bedje van een verse sla melange 
met een blauwe kaas vinaigrette en ingelegde rode 
uien, rode paprika en Roma tomaten, afgewerkt met 
knapperige gebakken uien en blauwe kaas.*  €20.95 

Gekruide friet#  (VG)  €6.75 
Verse groentes#∆  (GF, V, VG-A)  €5.25  
Twisted Mac & Cheese#  (V)  €7.75  
Toren van goudbruine uienringen  €7.95 
Goudgele aardappelpuree#  (GF, V)  €4.75
Side Ceasar salade∆  (GF-A)  €7.25 
Side House salade∆  (GF-A)  €7.25

PREMIUM BIJGERECHTEN

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL  (GF) 
Fajita gekruide kip met quinoa mais salade, 
pico de gallo, gekruide zwarte bonen en rode 
kool geserveerd op een sla melange met een 
guacamole ranch dressing.#  €19.95  
Vervang voor gegrilde steak* €21.95

BBQ PULLED PORK SANDWICH

GRILLED SALMON 
NOODLE BOWL

SALADS  
& BOWLS
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HOOFDGERECHTEN
COWBOY RIBEYE  (GF) 
Gegrilde Ribeye steak bedekt met kruidenboter, geserveerd  
met aardappelpuree en verse groentes.*#  €37.45  
Geniet ervan in Surf ‘n’ Turf stijl en voeg One Night In B 
angkok Spicy Shrimp™ garnalen toe €8.50

NEW YORK STRIP STEAK  (GF) 
New York Strip Steak (340g), gegrild en afgemaakt met 
kruidenboter, geserveerd met aardappelpuree en verse  
groentes.*#  €31.45 
Geniet ervan in Surf ‘n’ Turf stijl en voeg One Night In  
Bangkok Spicy Shrimp™ garnalen toe €8.50

FAMOUS FAJITAS 
Klassieke Tex-Mex stijl fajita’s, geserveerd met verse pico de  
gallo, Montery Jack en Cheddar kaas, huisgemaakte guacamole, 
zure room en warme tortilla’s.  
Gegrilde kip   €23.95  
Grilled Steak*   €26.25  
Duo Combo*   €25.95  
Vegetarische Fajita’s#∆  (V, VG-A) €22.25 

BABY BACK RIBS  (GF) 
Gekruid met onze klassieke mix van kruiden, vervolgens  
geglazuurd met ons huisgemaakte BBQ saus en gegrild  
tot perfectie! Geserveerd met gekruide friet, coleslaw en  
ranch-stijl bonen.#  €26.25

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Gegrilde en gesneden kippenborst filet geserveerd op Cavatappi 
pasta met een vier kazen saus en gesneden pepers.  €19.95 

SMOKEHOUSE BBQ COMBO  (GF-A) 
Kies uit langzaam gegaarde Baby Back Ribs, Barbecue Kip of  
hand geplukt gerookt varkensvlees geserveerd met onze 
huisgemaakte BBQ saus. De perfecte combinatie van onze 
smokehouse specialiteiten, geserveerd met gekruide friet,  
koolsla en ranch-stijl bonen.∆   
Duo Combo  €25.75  
Trio Combo  €26.95 

CEDAR PLANK SALMON  (GF)   
Noorse zalm, gegrild op cederhout met een zoete en pittige 
mosterd glazuur, geserveerd met aardappel puree en verse 
groentes.*#  €22.45

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Krokant gefrituurde kipfilets geserveerd met gekruide friet,  
honing mosterd saus en onze huisgemaakte BBQ saus.  €18.95

BARBECUE CHICKEN  (GF) 
Halve kip, gepekeld en vervolgens overgoten met onze 
huisgemaakte BBQ saus en daarna mals geroosterd. Geserveerd 
met gekruide friet, coleslaw en ranch-stijl bonen.#  €24.75

Voeg een Classis Caesar Side Salade toe voor maar ∆ (GF-A) (€7.25)

Wij beschikken allergenen informatie voor alle menu-items, spreek met de bediening voor meer informatie. Als u een voedselallergie heeft,  
zorg er dan voor dat de bediening ervan op de hoogte is op het moment van bestellen. † Bevat noten of zaden. * Deze items (kunnen) rauwe 
of ondergekookte ingrediënten bevatten. Het consumeren van rauwe of onvoldoende verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, zeevruchten,  
schaaldieren of eieren kan uw risico op door voedsel overgedragen ziekten verhogen, vooral in combinatie met bepaalde medische aandoeningen.  
# (GF) Glutenvrij, (V) Vegetarisch, (VG) Veganistisch. Δ Deze gerechten kunnen aangepast worden voor een glutenvrije, vegetarische of veganistische 
optie. (GF-A) Glutenvrij beschikbaar, (V-A) Vegetarisch beschikbaar, (VG-A) Veganistisch beschikbaar. Bespreek uw dieetwensen met de bediening.

COWBOY RIBEYE

CEDAR PLANK SALMON

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS



Van Milkshakes tot Hot Fudge Brownies,  
niets zegt meer Rock n’ Roll dan iets zoets. 
Proost op desserts die rocken!

NAGERECHTEN 
EN MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE
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Wij beschikken allergenen informatie voor alle menu-items, spreek met de bediening voor meer informatie. Als u een voedselallergie heeft,  
zorg er dan voor dat de bediening ervan op de hoogte is op het moment van bestellen. † Bevat noten of zaden. # (GF) Glutenvrij,  
(V) Vegetarisch, (VG) Veganistisch. Δ Deze gerechten kunnen aangepast worden voor een glutenvrije, vegetarische of veganistische optie.  
(GF-A) Glutenvrij beschikbaar, (V-A) Vegetarisch beschikbaar, (VG-A) Veganistisch beschikbaar. Bespreek uw dieetwensen met de bediening.

NAGERECHTEN

HOMEMADE APPLE COBBLER

HOT FUDGE BROWNIE  (GF-A)  
Warme chocolade brownie met vanille 
ijs, warme chocolade saus, chocolade 
hagelslag, verse slagroom en een kers 
om het af te maken.∆  €12.50

NEW YORK CHEESECAKE  
Romige NY-stijl cheesecake geserveerd met  
verse aardbeien saus en verse slagroom.  
€10.75

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Klassieke appel cobbler met warme Granny 
Smith appels, goudbruin gebakken met 
vanille ijs en karamel saus.  €12.00

ICE CREAM  (GF) 
Kies uit Madagaskar vanille of 
rijkelijk chocolade.#  €7.75

DINER-STYLE MILKSHAKE 
Madagascar vanille ijs of chocolade ijs  
naar keuze gemixt tot een romige 
milkshake, afgewerkt met verse  
slagroom.  €8.00

NEW YORK CHEESECAKE

BEVERAGES
PROUDLY SERVING   PRODUCTS 

SCAN HIER 
VOOR ONZE 
GLUTENVRIJE 
MENU OPTIES
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Geen enkele maaltijd is compleet zonder onze beroemde t-shirts. 
Zoals bijvoorbeeld de Classic Logo T, een van onze bestverkopende 
t-shirts over de hele wereld. Aarzel niet om bij onze Rock Shop® 
naar binnen te lopen voor een van onze prachtige producten.




